Teixit empresarial. Finançament i avals
3.13 Ajuts per la implantació d’eines i processos TIC per a la millora de la gestió
empresarial per PIMEs de les Illes Balears

Sinopsi ajuda

Ajuts destinats a promoure la implantació d’eines de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i processos
basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les
pimes balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.
Aquests bons consistiran fonamentalment en fons per a
promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç
electrònic i programari de gestió d’empreses, en pimes de les
Illes Balears. És una actuació que es troba dintre el Programa
Operatiu FEDER de les Illes Balears (2014-2020).
NOTA:
-

-

Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia

Els terminis per presentar les sol·licituds comença deu dies hàbils
després de la publicació de la convocatòria en el BOIB (16/04/2019) fins
exhaurir els crèdits disponibles i en cap cas més enllà del 30 de març de
2020.
El termini de 30 de març de 2020 queda suspès per l'estat d'alarma.

Direcció General d'Innovació - Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius
Les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre de
les Illes Balears
- Programa I: 5.000,00 euros de subvenció per cada
projecte.
- Programa II: 10.000,00 euros de subvenció per cada
projecte.
NOTA:
El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria pluriennal (2019-2020) és
de 800.000,00 euros

Requisits

A més de dur a terme l’activitat que fomenti la concessió de la
subvenció, compleixin els requisits següents:
a) Tenir la seva seu social a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
b) Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la
normativa vigent i inscrites en el Registre corresponent, així com,
disposar de l’organització, l’estructura tècnica i la capacitat
suficients i necessàries per garantir el compliment de l’objecte
de la subvenció.
c) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat

Social, així com, de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i
amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la
proposta de resolució.
d) No incorre en alguna de les prohibicions que s’estableixen en
l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.
NOTA:
-

-

Documentació

No poden ser beneficiaris de les subvencions les persones o entitats
que puguin ser considerades en crisi d’acord amb l’establert a les
Directrius comunitàries sobre ajudes estatals a salvament i de
reestructuració d’empreses en (2004/C 244/02) ni les que estiguin
subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió
prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i
incompatible amb el Mercat Comú.
No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta
Resolució les persones jurídiques sancionades o condemnades per
resolució administrativa o sentència judicial fermes per discriminació
salarial, assetjament moral o qualsevol altre tipus de tracte desigual,
per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laboral.

La documentació de la sol·licitud, a més de en paper, es lliurarà
en format digital.
a. Còpia de l’escriptura pública de constitució de l’entitat o
el certificat d’inscripció registral del document esmentat.
b. Document acreditatiu de la identificació fiscal del
representant del sol·licitant, (NIF), que, a més, haurà
d’aportar els documents necessaris per acreditar el poder
de representació, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú.
c. Respecte de l’acreditació de les obligacions tributàries, la
sol·licitud d’ajuts implica l’autorització perquè l’òrgan
instructor pugui obtenir de manera directa l’acreditació
d’estar al corrent dels pagaments de la Seguretat Social i
tributàries davant la i l’Administració de l’Estat, excepte
en el cas de denegació expressa del consentiment,
supòsit en què l’entitat sol·licitant haurà d’aportar els
certificats vigents corresponents, juntament amb la
sol·licitud dels ajuts.
d. Memòria del projecte i cronograma d’execució (segons
model Annex 8), factura proforma, desglossada en els
conceptes detallats a la base 2.1. emesa per una empresa
amb el CNAE corresponent a aquesta activitat i una
antiguitat d’almenys 3 anys. El beneficiari sempre ha de
sol·licitar i aportar com a mínim tres ofertes de
proveïdors diferents no vinculats.

e. CNAE de l’empresa proveïdora dels serveis informàtics i
justificant de tenir, dita empresa proveïdora, almenys 3
anys de funcionament.
f. Si els estatus socials del beneficiari no ho especifiquen,
fotocòpia del document acreditatiu de residència o
l’existència d’una seu a l’àmbit de les Illes Balears.
g. Les declaracions responsables incloses en els annexes 2,
3, 4, 5, 6 i 7

Més informació
web oficial
Sol·licitud

Documentació i annexes:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093
(apartat “Documents relacionats amb el procediment”).
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093
Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb els models
disponibles en aquesta pàgina.
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093
Es poden presentar telemàticament:

Suport

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Direcció General d'Innovació
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló).
Tel.: 971178900
icarton@dgin.caib.es

